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Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt na
terenie województwa mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty, we współpracy z Mazowieckim
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim
Inspektoratem Sanitarnym przeprowadzają akcję edukacyjną wśród dzieci i młodzieży o
zagrożeniach dla zdrowia i życia człowieka, wynikających z rozprzestrzeniania się w
województwie mazowieckim wirusa wścieklizny wśród zwierząt. W ramach akcji
przygotowany został m.in. film animowany, a 4 stycznia br. odbyła się konferencja
prasowa, podczas której m.in. zostały przedstawione zmiany wynikające z
rozprzestrzeniającego się wirusa wścieklizny. Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze
zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt, obowiązuje nakaz szczepienia kotów
przeciwko wściekliźnie.

Na obszarze naszego województwa wciąż odnotowujemy nowe przypadki wścieklizny u zwierząt,
nie tylko tych dziko żyjących, ale też domowych, np. kotów. Dlatego apeluję o zachowanie
ostrożności w sytuacji spotkania nieznanych nam zwierząt na swojej drodze. Nawet jeśli
zobaczymy ranne zwierzę i chcemy mu pomóc, nie dotykajmy go. Należy powiadomić odpowiednie
służby. Nie podejmujmy działań na własną rękę. Pamiętajmy też, że szczepienie przeciw
wściekliźnie psów jest obowiązkowe, a kotów zalecane, z wyjątkiem kotów przebywających na
obszarze zagrożonym, gdzie szczepienie ich jest obowiązkowe – powiedział Wojewoda
Mazowiecki.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 110 przypadków
wścieklizny u zwierząt na terenie województwa mazowieckiego w 2021
r. (kliknij, aby rozwinąć listę)



Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 49, zmieniające
rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego,
mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta
Radom i miasta Stołecznego Warszawy. Szczegóły (kliknij tutaj). W rozporządzeniu tym za obszar
zagrożony wystąpieniem zjawiska wścieklizny określa się obszar obejmujący:

dzielnice: Wawer, Wesoła, Targówek (część dzielnicy ograniczoną od zachodu ul.
Radzymińską), Rembertów, Praga Południe, Wilanów miasta stołecznego Warszawy,

w powiecie mińskim (gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica,
Stanisławów, Latowicz, Cegłów oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek),

powiaty: otwocki, garwoliński, kozienicki, radomski, miasto Radom, zwoleński, wołomiński.

Oprócz zmian, ujętych w rozporządzeniu nr 49, a także w rozporządzeniach: nr 44 (szczegóły
kliknij tutaj), nr 38 (szczegóły kliknij tutaj), nr 36 (szczegóły kliknij tutaj) oraz nr 32 Wojewody
Mazowieckiego (szczegóły kliknij tutaj), wciąż obowiązuje rozporządzenie nr 26 Wojewody
Mazowieckiego z 20 lipca 2021 r. Szczegóły (kliknij tutaj).

Obowiązek szczepienia zwierząt domowych

Zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wojewody Mazowieckiego, od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach
kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u
zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie – w terminie 30 dni od dnia
ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko
wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze
weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty
szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

Brak szczepienia psa (i kota, którego właścicielem jest mieszkaniec terenu objętego obszarem
zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w
wysokości do 500 zł.

Akcja Zaszczep pupila, to tylko chwila

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie już na początku grudnia 2020 r. propagował akcję
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”,
promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa
mazowieckiego. Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii(kliknij tutaj).

Akcja szczepienia lisów w 2021 r.

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=12651
http://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=11413
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=9112
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=7794
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=7064
https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=6595
https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupila-to-tylko-chwila


Dotychczas, w 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadził 8 akcji
szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie tj.:

w dniach 15-26 marca 2021 r. na obszarze zagrożonym na terenie powiatów: otwockiego i
mińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy,

w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. w powiatach łosickim, ostrowskim z wyłączeniem gminy
Wąsewo, siedleckim wraz z miastem Siedlce, sokołowskim i węgrowskim,

w dniach 19-20 maja 2021 r. w strefie ochronnej, wyznaczonej w związku ze
stwierdzeniem wścieklizny lisów w województwie mazowieckim, w powiatach:
białobrzeskim, garwolińskim, grójeckim, kozienickim, mińskim, nowodworskim,
legionowskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziskim, pułtuskim, m. st.
Warszawa, wołomińskim, warszawskim zachodnim i wyszkowskim,

19 lipca 2021 r. w strefie ochronnej, wyznaczonej w związku ze stwierdzeniem wścieklizny
lisów w województwie mazowieckim, w powiatach: lipskim, przysuskim, radomskim i
Mieście Radom, szydłowieckim oraz zwoleńskim,

w dniach 11-12 września 2021 r. na terenie powiatów: łosickiego, ostrowskiego z
wyłączeniem gminy Wąsewo, siedleckiego i m. Siedlce, sokołowskiego, węgrowskiego,

w dniach 20-22 września 2021 r. na terenie powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego,
grójeckiego, kozienickiego, mińskiego, nowodworskiego, legionowskiego, otwockiego,
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, pułtuskiego, wołomińskiego,
warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego oraz w m. st. Warszawy,

w dniach 16-18 października 2021 r. na terenie powiatów: lipskiego, przysuskiego, m.
Radom, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego,

w dniach 15-30 listopada 2021 r. na terenie powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego,
grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, mińskiego, nowodworskiego, legionowskiego,
otwockiego, piaseczyńskiego, przysuskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, pułtuskiego,
radomskiego, m. Radom, szydłowieckiego, m. st. Warszawa, wołomińskiego,
warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego i zwoleńskiego.

Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny.
Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

Zachęcamy do obserwowania profilu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zs. w Siedlcach,
gdzie znajdują się bieżące informacje o sytuacji epizootycznej na terenie województwa
mazowieckiego – https://www.facebook.com/WeterynariaSiedlce/

Materiały
Plakat - wścieklizna u zwierząt w województwie mazowieckim
Plakat_o_wściekliźnie.pdf 4.19MB Ulotka - wścieklizna - najgroźniejsza, śmiertelna
wirusowa choroba odzwierzęca
Ulotka_o_wściekliźnie.pdf 3.22MB
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